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Ce aşteptaţi de la un utilaj de erbicidat tractat?
În zilele noastre, valoarea substanţelor chimice reprezintă până la 60 de procente din bugetul dumneavoastră total de erbicidare.  
Aşa că e firesc să doriţi ca fiecare picătură să conteze. John Deere vă poate ajuta – cu utilaje de erbicidat fiabile şi durabile ce folosesc tehnologie  
de pulverizare avansată pentru a vă  îmbunătăţi productivitatea, minimaliza pierderile şi reduce costurile.

Seria noastră 700 de utilaje de erbicidat tractate este ideală pentru operaţiuni de mărime medie. Acestea sunt compacte, robuste şi de încredere.  
Şi datorită designului cu linie joasă a rezervorului şi centrului jos de greutate, acestea sunt foarte stabile pe teren dificil, chiar şi atunci când sunt pline.

Seria noastră 700i de utilaje de erbicidat tractate este ideală pentru operaţiuni mari mixte şi arabile.  
Folosind tehnologia avansată ISOBUS şi sistemul i-Solutions John Deere integrate, acestea vă ajută să pulverizaţi mai precis şi mai economic ca niciodată.

Şase modele
Cu lăţimi ale braţului de pulverizare de 18 – 28 metri (pliabil dublu sau triplu) şi o gamă de rezervoare cu capacitate de 2400, 3200 şi 4000 l,  
veţi găsi cu siguranţă un model în seria 700 care să corespundă cerinţelor dumneavoastră. Toate trei modelele au câte două versiuni:  
una cu sistemul i-Solutions integrat, şi cealaltă fără.
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• Şasiu pentru regim greu de lucru – Performanţă de durata şi fără probleme
•  3 opţiuni pentru bara de tracţiune – Mai multă versatilitate pentru conectare la orice tractor
•  Bară de tracţiune cu tractare automată – Deteriorări reduse ale culturii în  momentul întoarcerii 

la capăt de rând
• Suspensie axială cu legătură dublă – mai rapidă, mai fină cu o remarcabilă absorbţie a şocurilor.

Fabricat de John Deere –  
fabricat să dureze
Toate utilajele de erbicidat tractate John Deere din seria 700/700i 
sunt prevăzute cu un şasiu robust, bine echilibrat şi suspensie axială 
cu legătură dublă (opţional) pentru performanţă de lungă durată 
şi mai puţină tensiune asupra materialului, atât pe teren cât şi pe 
 drumuri. 

Designul rezervorului cu linie joasă şi mecanisnul de reglare a înălţimii 
paralelipipedic cu bara în Z transferă mai multă greutate tractoru-
lui. Aceasta înseamnă o mai bună distribuire a greutăţii, urmărirea 
perfectă a cărărilor tehnologice – şi o compactare mai mică a so-
lului. Centru jos de greutate menţine stabil utilajul dumneavoastră 
de  erbicidat chiar şi pe pante, şi de asemenea vă permite să faceţi 
 întoarceri de capăt mai rapid.

Cadrul puternic şi rezistent reprezintă suportul perfect pentru 
 rezervoare cu capacităţi mari de până la 4,000 de litri.
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Şasiul puternic şi rezistent optimizează distribuirea greutăţii 

Bara de tracţiune şi direcţie subţire evită interferenţele cu roţile tractorului 

Suspensie axială cu legătură dublă opţională pentru pulverizare precisă şi fină,  
precum şi viteze mai mari de transport pe drum 

Fabricat să îndeplinească 
 cerinţele dumneavoastră
Utilajele de erbicidat tractate John Deere din seria 700/700i vă 
oferă flexibilitatea de care aveţi nevoie. Osii versatile cu frâne cu 
tambur sunt disponibile pentru adaptare la lăţimea căilor tehno-
logice şi vitezele de transport (25 sau 40 km/h). Două osii fixe vă 
permit să reglaţi dimensiunile de lucru de la 1,50 la 1,80 m sau 
de la 2,00 la 2,25 m prin mutarea roţilor de la stânga la dreapta. 
Un ax culisant vă asigură versatilitate de neegalat, prin reglarea 
dimensiunii de la 1,50 la 2,10 m.

Bară de tracţiune subţire 
Chiar şi la întoarcerile strânse, bara de tracţiune subţire nu va 
interfera cu tractorul dumneavoastră. Alegeţi opţiunea care se 
potriveşte mai bine cerinţelor dumneavoastră:

■ Bara de tracţiune fixă pentru cuplare inferioară
■ Bară de tracţiune fixă pentru cuplare superioară
■  Bară de tracţiune de direcţie, reglabilă pentru cuplare 

 inferioară sau superioară

Bara de tracţiune de direcţie este disponibilă cu direcţie manuală 
sau tractare automată. În cazul opţiunii cu tractare automată,  
roţile utilajului de erbicidat urmează automat roţile tractorului, 
reducând astfel deteriorarea culturilor la momentul executării 
întoarcerilor de capăt de rând. Sistemul HMS al tuturor utilajelor 
de erbicidat din seria i automatizează complet operaţiunile de 
pornire/oprire de la capătul terenului.
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Plierea braţului este mai uşoară şi mai rapidă datorită cilindrilor hidraulici şi de asemenea, este mai lină 
datorită amortizoarele de la capătul de cursă. Fără pinioane, lanţuri şi cabluri –  pentru durabilitate maximă şi 
întreţinere minimă.

Braţe de pulverizare pentru toate 
sezoanele
Braţele de pulverizare John Deere sunt cele mai stabile din  industrie, 
fapt certificat de mai multe ori de diferite institute de cercetare 
 renumite.

Mecanismul de reglare a înălţimii paralelipipedic cu bară în Z şi siste-
mul de pendul sofisticat permite pulverizarea precisă pe orice teren 
şi cultură. Alegeţi unul dintre cele două tipuri de braţe de pulverizare 
disponibile:

■  Braţe de pulverizare duble piabile de 18 – 28 m, cu lăţime redusă de 
transport de 2,55 m.

■  Braţe de pulverizare triple pliabile de 24 – 28 m cu o lăţime de 
transport de 3,0 m, dar în acelaşi timp cu o înălţime de transport 
redusă.

Toate braţele noastre de pulverizare include linii de pulverizare şi 
 fitinguri de inox, pentru a asigura o durată mare de viaţă fără pro-
bleme de performanţă. Chiar şi după ani de utilizare acestea nu se 
degradează – datorită utilizării de lagăre cu bilă ce se pot înlocui de 
la punctele pivot. Cuplajele de la vârfurile de pulverizare pot fi pliate 
pentru a preveni deteriorarea acestora.
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Acurateţe şi eficienţă de 
 pulverizare superioară
Datorită mecanismului inovativ de reglarea a înălţimii para-
lelipipedic cu bară în Z John Deere, Braţul de pulverizare stă 
întotdeauna aproape de utilaj la toate înălţimile de pulverizare, 
şi greutatea este transferată tractorului pentru a obţine astfel o 
distribuire totală a greutăţii bine optimizată. Acurateţea pulveri-
zării este mai departe îmbunătăţită prin utilizarea sistemului de 
pendul sofisticat cu funcţiune de anti-deviere integrată,  
ce împiedică mişcarea braţului în direcţia de răsucire.

Sistemul de circulaţie permite începerea pulverizării la nivel 
 maxim, fără pierdere de timp sau substanţe chimice. Imediat 
după închiderea supapei principale, sistemul continuă să menţină 
în circulaţie lichidul de pulverizare până la supapele secţiunilor 
 braţului de pulverizare. La sfârşitul lucrului accelerează uşor 
 viteza de circulaţie pentru a simplifica procesul de spălare.
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Umplere, spălare şi siguranţă 
 optimă
La seria 700/700i, circuitul de presiune primar asigură  întotdeauna o 
presiune ridicată (10 bari) pentru toate funcţiunile auxiliare, precum 
clătire, spălare inductor şi rezervor, fiind complet independent de 
 circuitul de presiune al  pulverizatorului. 

Aveţi nevoie de doar două duze cu corp rotativ pentru a  executa majo-
ritatea paşilor de lucru. Datorită simbolurilor  logice, chiar şi utilizatorii 
ocazionali pot umple cu uşurinţă rezervorul cu substanţe chimice şi 
apă, pot spăla inductorul chimic, pot spăla rezervorul şi sistemul de 
pulverizare, sau pot activa/dezactiva sistemul de clătire.



 9Toate utilajele de erbicidat tractate din seria 700/700i 

Cutiile de control electro-hidraulic (EHS-1, EHB-1, EHB-2) asigură controlul asupra tuturor 
funcţiunilor braţului de pulverizare precum şi asupra înclinării barei de tracţiune.

Sistemul de control automat debit EL-4: Metoda simplă şi fiabilă de a 
controla toate funcţiunile ude ale sistemului.

Simplitate şi confort pentru operator
Inductorul chimic cu capacitate de 55 l se deplasează rapid pentru un 
acces uşor şi încărcare la nivelul solului. Rezervorul separat pentru 
 spălarea mâinilor poate conţine până la 20 l de apă curată. Cutia de 
depozitare are două compartimente separate – unul pentru echipament 
curat şi celălalt pentru echipamentul de protecţie contaminat.

Conexiuni pentru pompare şi umplere
Pompa cu membrană şi piston cu autoiniţializare prevăzută cu injector 
de umplere opţional asigură umplerea rapidă a utilajului de erbicidat. 
Folosind o conexiune de transfer separată soluţia rămasă poate fi 
 pompată cu uşurinţă înapoi în rezervorul de depozitare.

Rezervor rezistent, design inteligent 
Rezervorul rotund cu forme fine are un centru de greutate jos pentru a asigura o stabilitate mai bună.   
Colectorul adânc împreună cu fundul înclinat asigură golirea completă pe orice tip de teren. Şi având  accesul uşor, 
se asigură o clătire şi spălare completă.

■ Circuit de de mare presiune primar separat
■ Clătire de mare presiune (6 injectoare de mare presiune)
■ Intensitatea de clătire se reduce automat pe măsură ce scade nivelul lichidului 
■ Golire completă, chiar şi pe teren înclinat.
■ Performanţă superioară de curăţare a rezervorului (2 duze rotative)
■ Postul operatorului bine organizat, prevăzut cu dispozitive de control logice 

O gamă largă de opţiuni de control
Sistemul de control automat debit EL-4 cu presetări duze codate pe culori asigură o 
operare uşoară, funcţionalitate avansată şi performanţe fiabile. Pentru un control 
îmbunătăţit asupra braţului de dozare şi a barei de tracţiune, acesta poate fi combinat 
opţional cu cutiile de control electro-hidraulic EHS-1, EHB-1 sau EHB-2. Toate dispoziti-
vele de control din cabină sunt prevăzute cu butoane şi comutatoare rezistente, de mari 
 dimensiuni, pentru a permite o operare intuitivă.
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Pulverizarea inteligentă 
începe de aici
Pentru prima dată, seria 700i oferă tehnologie 
ISOBUS şi sisteme avansate i-Solutions John Deere 
precum AutoTrac, SprayerPro, BoomTrac şi sistemul 
AutoDilute – şi nu în ultimul rând sistemul nostru de do-
cumentare în timp real FieldDoc – pentru un utilaj de erbicidat 
tractat de mărime medie.

Aveţi nevoie de maneta noastră de control multi-funcţională,  
un monitor GreenStar ca interfaţă principal pentru setare şi control şi 
de un receptor StarFire pentru a capta semnalul GPS dorit. Alegeţi-vă 
componentele individual – sau beneficiaţi de avantajele pachetului 
nostru atractiv i-Package.

Soluţiile extinse i-Solutions pentru utilajele de erbicidat din seria 700i şi 800i măresc 
productivitatea şi acurateţea la pulverizare şi qu fost premiate cu medalia de argint 
 Agritechnica 2009.
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Maneta de control multi-func-
ţională: Control superior asupra 
tuturor funcţiunilor importante în 
palma dumneavoastră în timpul 
pulverizării.

Monitor 2600 GreenStar: Tehnologie 
de top pentru toate sistemele i-Solu-
tions. Ecran color cu control complet 
prin atingere, posibilitate de împărtire a 
ecranului şi pagina de start configurabilă. 
Reprezintă alegerea extremă pentru 
setarea şi controlul deplin al utilajului 
dumneavoastră de erbicidat şi simultan a 
tuturor aplicaţiilor AMS prin intermediul 
unui singur monitor. 

Monitor 1800 GreenStar: Compact, 
 certificate ISO, ecran complet color. 
 Asigura o flexibilitate remarcabilă şi con-
trol superior pentru majoritatea tipurilor 
de utilaje de erbicidat şi a funcţiunilor 
AMS. Acest monitor oferă controlul 
complet asupra utilajului, sistemului 
de ghidare şi a sistemului de control 
SprayerPro. Toate tastele şi dispozitivele 
de control sunt integrate ergonomic în 
carcasă. 

Receptorul StarFire iTC: Acest 
receptor de semnal de ultimă 
generaţie este conceput să se 
adapteze permanent cerinţelor 
dumneavoastră. Este compatibil cu 
toate semnalele satelit StarFire şi 
poate fi adaptat pentru platformă 
cu multiple produse. Acesta este 
primul pas către navigarea prin 
 satelit şi de a înaintare către un 
nivel superior de precizie.

Avantajul sistemului i-Package 
Pachetul complet i-Package cuprinde toate sistemele i-Solutions, 
 inclusiv receptorul de top StarFire iTC, monitorul GreenStar 2600, 
 sistemul de control SprayerPro precum şi sistemul BoomTrac. 
Dacă alegeţi soluţia “i”, de ce să nu mergeţi până la capăt?

Control total cu monitoarele 
GreenStar 
Preluaţi controlul complet asupra utilajului dumneavoastră de 
erbicidat cu unul dintre cele mai avansate monitoare GreenStar. 
Puteţi alege GS 1800 sau modelul GS 2600 cu ecran mai mare 
sensibil la atingere. Ambele sunt prevăzute cu ecran complet 
color ce poate afişa simultan diferite aplicaţii. 

Folosiţi monitorul GreenStar pentru a seta utilajul dumneavoas-
tră de erbicidat şi maneta de control multi-funcţională pentru a 
controla toate funcţiunile frecvent folosite în timpul pulverizării. 
Este simplu şi eficient. 

Ghidaj mai bun – aplicare mai 
precisă cu ajutorul receptorului 
StarFire iTC
Utilizând receptorul StarFire iTC, puteţi beneficia de o gama 
 variată de avantaje – de la direcţie asistată până la rata variabilă 
de pulverizare, pentru îmbunătăţirea semnificativă a preciziei.
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BoomTrac: Atunci când braţul de pulverizare nu se află la nivelul culturii, controlerul BoomTrac reglează înălţi-
mea şi unghiul de înclinaţie, pană ce braţul de pulverizare este paralele cu recolta – exact la înălţimea potrivită.

Sistemele automate îmbunătăţesc 
considerabil eficienţa
Sistemele John Deere i-Solutions fac ca fiecare picătură să conteze 
prin asigurarea unei precizii de pulverizare remarcabile şi maximiza-
rea eficienţei. Sistemul BoomTrac controlează automat înclinarea şi 
înălţimea braţului de pulverizare. Sistemul SprayerPro controlează 
automat activarea şi dezactivarea secţiunilor braţului de pulverizare 
precium şi supapa principală. Sistemul FieldDoc este responsabil de 
înregistrarea automată a datelor în jurnal. Iar sistemul AutoDilute 
 curăţă rapid şi eficient utilajul dumneavoastră de erbicidat! 

BoomTrac automatic boom tilt & height control  
Sistemul BoomTrac foloseşte doi senzori cu ultra sunete – câte unul 
pe fiecare laterală a braţului de pulverizare – pentru a măsura şi ajusta 
constant înălţimea şi înclinarea braţului de pulverizare deasupra 
 culturii. Aceasta menţine pulverizarea uniformă, asigură o acoperire 
perfectă şi permite operatorului să se concentreze asupra condusului.
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Automatizare inteligentă cu sistemul SprayerPro  
SprayerPro preia întregul control asupra secţiunilor braţului de pulverizare 
şi a supapei principale, activându-le şi dezactivându-le automat pe teren 
accidentat şi la întoarcerile de capăt de rând. De asemenea, puteţi seta 
sistemul SprayerPro să evite sau să limiteze suprapunerile pentru a preveni 
deteriorarea culturilor, sau să evite spaţiile libere, pentru a asigura o acope-
rire corespunzătoare a spaţiului de cultură. 

Documentare în timp real cu sistemul FieldDoc  
Sistemul FieldDoc împreună cu aplicaţia software corespunzătoare vă per-
mite să pregătiţi întreaga operaţie de pulverizare din biroul dumneavoastră. 
În timpul pulverizării, sistemul FieldDoc înregistrează automat toate datele 
aplicaţiei de pulverizare, ceea ce vă ajută să îndepliniţi cerinţele dumnea-
voastră de management şi monitorizare şi în acelaşi timp să vă conformaţi 
tuturor normelor şi reglementărilor legale.

Atunci când combinaţi noul Calculator de umplere a rezervorului cu sistemul 
de control SprayerPro şi sistemul AutoDilute, John Deere este pe primul loc 
în furnizarea de soluţii de generaţie următoare pentru:

■ umplerea mai precisă a rezervorului 
■ pulverizare mai precisă 
■ diluarea corespunzătoare a lichidului rezidual, într-o manieră controlată.

Noul sistem de pulverizare extins i-solutions vă ajută să reduceţi consumul 
de substanţe chimice, ajută la protejarea mediului şi la reducerea semnifica-
tivă a costurilor.

SprayerPro: Evitarea suprapunerilor şi a spaţiilor 
libere pentru obţinerea unei precizii ridicate de 
 pulverizare cu pierderi minime.

Calculator de umplere a rezervorului: Calcularea 
online a cantităţilor de apă şi substanţe chimice 
necesare pentru fiecare umplere a rezervorului. 
 Imprimanta din interiorul cabinei imprimă lista cu 
cantităţile necesare pe care o puteţi lua cu dumnea-
voastră la staţia de umplere.

AutoDilute: O pompă separată trimite 
apă curată de la rezervorul de spălare la 
duzele de spălare a rezervorului principal, 
pentru a dilua conţinutul. Pompa de 
pulverizare pune în circulaţie conţinutul 
diluat prin întreaga instalaţie de con-
ducte a utilajului de erbicidat, precum şi 
prin braţul acestuia. Un meniu special al 
monitorului GreenStar oferă asistenţă 
pentru întregul proces de diluare. 

Spălare mai rapidă şi mai eficientă cu sistemul AutoDilute  
Sistemul AutoDilute automatizează complet întregul proces de diluare pentru spălarea 
pulverizatorului la sfârşitul lucrului. Acesta vă permite diluarea treptată către un anumit 
factor de diluare sau purjarea continuă a substanţelor chimice cu concentraţie mare, în 
funcţie de substanţele chimice utilizate anterior şi de tipul culturii. Sistemul AutoDilute 
este în deplină conformitate cu toate normele actuale şi reglementările cu privire la 
mediu curente din Europa.

■ Control confortabil, uşor accesibil din cabină pentru întregul proces de diluare 
■ Productivitate mai mare datorită spălării rapide
■  Mai puţine greşeli ale operatorului înseamnă deteriorare redusă a culturii şi 

 contaminare redusă a mediului 

Calcule rapide şi uşoare de umplere cu noul Calculator de umplere a rezervorului 
Uitaţi de hârtie şi creion: Calculatorul de umplere a rezervorului vă indică imediat ce 
cantitate de substanţe chimice şi apă trebuie să folosiţi pentru întreaga aplicaţie, 
 pentru fiecare umplere a rezervorului sau pentru umplerile parţiale. Pregătiţi pur şi 
simplu operaţiunea în biroul dumneavoastră sau introduceţi datele cheie pe monitorul 
GreenStar, iar Calculatorul de umplere a rezervorului se ocupă de tot în doar câteva 
 secunde. Fără risipă de timp şi substanţe chimice preţioase!
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Alături de dumneavoastră  
până la capăt
Atunci când alegeţi John Deere, nu vă decideţi numai la selectarea 
unui utilaj de erbicidat superior, ci alegeţi şi liderul pe piaţă dedicat 
pe deplin în susţinerea şi acordarea de asistenţă clientului. Acesta 
este motivul pentru care distribuitorii autorizaţi John Deere oferă: 
asistenţă promptă 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână pe teren pe 
durata sezonului, piese de schimb originale John Deere pentru utilajul 
de erbicidat, teste şi inspecţii regulate ale utilajului de erbicidat, 
 pregătirea operatorilor şi soluţii de finanţare accesibile.

În prezent, IPSO Agricultură numără peste 180 de angajaţi care îşi 
desfaşoară activitatea în 7 centre regionale pentru distribuţie de 
utilaje, piese de schimb şi service, respectiv: Mogoşoaia, Feteşti, 
Craiova, Timişoara, Oradea, Tg. Mureş şi Filipeşti, şi în 4 puncte 
de lucru pentru vânzare piese de schimb respectiv: Galaţi, Ulmeni, 
Alexandria şi Alba Iulia.

 Şi aşa cum poate confirma oricine deţine un produs John Deere, 
 serviciul nostru de piese de schimb este unul dintre cele mai bune din 
industrie. Centrul nostru european de distribuţie a pieselor de schimb, 
susţinut de centrele locale speciale de piese de schimb ale dealerilor 
noştri, stochează şi poate livra orice piesă de schimb pentru utilajul 
dumneavoastră de erbicidat. Aşa că dacă dealerul dumneavoastră nu 
are piesa de care aveţi nevoie pe raft, cu siguranţă va solicita livrarea 
acesteia pentru dumneavoastră în următoarea zi lucrătoare.

Canal excelent de suport pentru utilajul dumneavoastră de 
 erbicidat, lucru greu de găsit în această industrie.



 15Toate utilajele de erbicidat tractate din seria 700/700i 

Funcţiuni braţ EL-4 w/SCV EL-4 w/EHS-1 EL-4 w/EHB-1 EL-4 w/EHB-2

Pliere hidraulică a braţului,  
reglare înălţime şi înclinare braţ 

1 SA + 2 DA N/A N/A N/A 

Pliere hidraulică a braţului, reglare înălţime,  
înclinare braţ şi pliere vârfuri

N/A 1 DA + revenire liberă N/A N/A 

Pliere electro-hidraulică a braţului, reglare înălţime,   
înclinare braţ şi pliere vârfuri 

N/A N/A 1 DA + revenire liberă 1 DA + revenire liberă

Pliere electro-hidraulică a braţului, reglare înălţime,   
înclinare braţ şi pliere independent vârfuri stânga/dreapta

N/A N/A 1 DA + revenire liberă 1 DA + revenire liberă

Pliere electro-hidraulică a braţului, reglare înălţime,  
înclinare braţ şi pliere independent vârfuri stânga/dreapta  
şi geometrie variabilă

N/A N/A 1 DA + revenire liberă 1 DA + revenire liberă

Cutie de control

Braţ de pulverizare Număr de secţiuni Lăţimi secţiuni (m) 

Braţ pliabil dublu 

18/12 m 6 3-3-3-3-3-3 

20/12 m 5 4-4-4-4-4 

21/12 m 7 3-3-3-3-3-3-3 

24/12 m 4 6-6-6-6 

24/12 m 6 4-4-4-4-4-4 

24/12 m 8 3-3-3-3-3-3-3-3 

27/14 m 6 4.5-4.5-4.5-4.5-4.5-4.5

28/14 m 4 7-7-7-7

28/14 m 7 4-4-4-4-4-4-4 

28/14 m 8 4-3-4-3-3-4-3-4 

Braţ pliabil triplu 

24/18 m 8 3-3-3-3-3-3-3-3 

27/18 m 7 4.5-4.5-3-3-3-4.5-4.5 

27/21 m 9 3-3-3-3-3-3-3-3-3 

28/20 m 7 4-4-4-4-4-4-4 

Lăţimi braţ de pulverizare

724i/724 732i/732 740i/740 

Greutate totală gol (kg) 3310 3340 3380 

Greutate totală plin (kg) 6130 6960 7800 

Greutate*

* Toate greutăţile sunt aproximate cu echipamentul de bază şi braţ de 24 m 

* Toate dimensiunile sunt aproximate cu pneuri 520/70R38.  
Inălţimea totală a maşinii depinde de reglarea braţului. *Toate braţele de pulverizare sunt disponibile cu sau fără sistem special de circulaţie

Specificaţii 700/700i 724/724i 732/732i 740/740i 

Volum nominal rezervor (l) 2400 3200 4000 

Volum real rezervor (l) 2520 3360 4200 

Rezervor spălare (l) 400 400 400

Rezervor spălare mâini (l) 20 20 20

Capacitate pompă (l/min) 280 280 280

Plajă înălţimi braţ (cm)* 50 – 230 50 – 230 50 – 230

Caracteristici şi specificaţii

* În funcţie de pneurile folosite şi reglarea braţului 

Dimensiuni (cm) 
Bază utilaj Braţ pulverizare A B C D E

724/732/740 18/12 m 555 420 198 324 255 

724/732/740 20/12 m 555 420 198 324 255 

724/732/740 21/12 m 555 420 198 324 255 

724/732/740 24/12 m 601 420 246 324 255 

724/732/740 28/14 m 696 420 246 350 255 

724/732/740 24/18 m 456 420 198 317 300 

724/732/740 27/18 m 456 420 198 317 300 

724/732/740 27/21 m 550 420 292 317 300 

724/732/740 28/20 m 501 420 243 317 300 



Acest text a fost realizat pentru o circulaţie la nivel mondial. Deşi sunt oferite informaţii generale,  
imagini şi descrieri, unele ilustraţii şi texte pot include finanţare, credite, asigurări, opţiuni pentru  
produse şi accesorii ce NU SUNT DISPONIBILE în toate regiunile.
VĂ RUGĂM SĂ CONTACTAŢI REPREZENTANTUL DUMNEAVOASTRĂ LOCAL PENTRU MAI MULTE DETALII.  
John Deere îşi rezervă dreptul de a schimba specificaţiile şi designul produselor descrise în acest text  
fără o înştiinţare anterioară. 
„Combinaţia de culori verde şi galben John Deere, simbolul căprioarei care sare şi JOHN DEERE sunt mărci  
înregistrate ale Deere & Company.”

www.JohnDeere.ro

Fiecare picătură 
contează
Indiferent dacă alegeţi un model din seria 700 sau unul din 
versiunea i, John Deere are gama potrivită care să corespundă 
cel mai bine metodelor dumneavoastră individuale de cultivare 
a fermei. Tehnologia avansată de pulverizare vă permite să vă 
maximizaţi productivitatea – şi să reduceţi la minim pierderile 
şi costurile – la un nivel neexistent în urmă cu câţiva ani. 

Adăugaţi la acestea fiabilitatea şi durabilitatea noastră legen-
dară şi este uşor de înţeles de ce calitatea John Deere este în 
avantajul dumneavoastră chiar de la început. 

În plus, adăugând şi excelenţa serviciilor noastre de service şi 
întreţinere a utilajului dumneavoastră de erbicidat, obţineţi un 
pachet renumit în industrie în timp ce operaţiunea dumnea-
voastră va deveni mai profitabilă ca niciodată. 

Atunci când fiecare picătură contează,  
bazează-te pe John Deere.
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